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Úspěšná sezóna na zdickém koupališti
Během 43 krásných slunných dnů
sem zavítalo 27 521 návštěvníků.
Největší návštěva byla v neděli 28. 7.,
kdy v průběhu dne zavítalo na koupaliště od 10 - 19 hodin cca 1 800 dětí
a dospělých. O bezpečnost plavců se
staralo šest plavčíků. Bylo zde možné zahrát si plážový volejbal, stolní
tenis, líný tenis, pétanque. Nechybělo
ani místo s občerstvením.
-sm-

Poncarovy Zdice
s Moravankou
Město Zdice a Společenský klub
Zdice Vás srdečně zvou na koncert
15. ročníku kulturní akce Poncarovy Zdice, který se
uskuteční v sobotu
21. 9. od 18 hodin
ve Společenském
domě Zdice. Účinkuje Moravanka Jana Slabáka, slovem
provází Karel Vydra. Předprodej vstupenek a další informace v kanceláři
Společenského klubu Zdice, Husova
369, 267 51 Zdice, tel. 311 685 186,
602 628 867, e-mail spolecensky.
klub@mesto-zdice.cz
-ljK R Á LO V N A Č E S K É D E C H O V KY
DIE KÖNIGIN DER BLASMUSIK
THE QUEEN OF BRASS BANDS

 Rekordní návštěvu mělo koupaliště v neděli 28. července.

 Rovněž brouzdaliště, které v letošním roce dosloužilo, bylo zaplněno
těmi nejmenšími návštěvníky. Provozně nevyhovující dětský bazén se
bude v září 2013 opravovat.

Září 2013

Informace starosty
města Zdice
 Falešní kontroloři
kvality pitné vody
Společnost Vodovody a kanalizace (VAK) Beroun nabádá
občany, aby byli při návštěvě
kontrolorů z vodáren velmi
opatrní a dávali pozor na podvodníky. Město Zdice prostřednictvím technického ředitele
VAK Beroun Ing. Jiřího Paula
apeluje zejména na starší občany, kteří jsou důvěřiví a velmi
snadno se mohou stát obětí
nějakého
podvodníka. Ing. Jiří
Paul doporučuje zákazníkům,
kteří odebírají vodu
prostřednictvím společnosti VAK, aby
před vpuštěním do objektu požadovali vždy na zaměstnanci
VAK Beroun nebo ČEVAK
předložení identifikační karty.
K ověření totožnosti pracovníka vodáren je možno využít bezplatnou telefonní linku
VAKu 800 100 663, která je
k dispozici 24 hodin.
dokončení na 7. straně

Na návsi se objevil
Dobrý duch Černína
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V sobotu 15. června při zahájení Loutkofestu,
o němž podrobněji informuje jiný článek, byla
odhalena na černínské návsi u rybníčku dřevěná socha s názvem „Dobrý duch Černína“. Odhalení sochy od autora Miloše Samka se mimo
jiných návštěvníků zúčastnil i zdický starosta
Bc. Antonín Sklenář. Více o životě v Černíně si
můžete přečíst na 9. straně.
-sam-
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informace

Zdice objektivem starosty

 V centru města byla vysázena další zeleň u hlavní komunikace v ul.
Husova.
 Černín - komunikace před úpravou, která má pouze prašný podklad.

 Černín - na komunikaci byl položen asfaltový recyklát, z důvodů
omezení prašnosti.

 Knížkovice - cesta, která vede k obydlí občanů a krásnému prostředí,
kde se říká na Kapce, byla zrekonstruována.

 Město Zdice zrekonstruovalo cestu na Kapku v Knížkovicích a k obydlí
obyvatelům. Obě komunikace v Černíně a Knížkovicích byly financovány
ze strany města v celkové výši 337 tis. bez DPH firmou Strabag.
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 Při příjezdu od Berouna bylo Městským podnikem usazeno nové
zábradlí. Čtyři plochy zábradlí umístěné k hlavní silnici budou sloužit
jako reklamní plochy.

 Město Zdice nechalo opravit
v dalších dvou třídách ZŠ Komenského elektroinstalaci a vnitřní prostory
tříd (chemie a knihovna) a dvou rozvaděčů. Opravu provedla firma Ellis
za částku 197 364 bez DPH.

 Pracovníci z Městského podniku,
kteří jsou placeni z Úřadu práce, při
montáži zábradlí v centru města.

 Město Zdice nechalo opravit střechu v zadním křídle budovy ZŠ Komenského. Tato investice byla vyhodnocena jako havarijní. Investice nebyla
zahrnuta do rozpočtu města 2013. Platba firmě Spektra bude vyplacena
v r. 2014 ve výši 1 201 000 bez DPH.

www.mesto-zdice.cz

informace

 Probíhají stavební práce na opravě zříceného tarasu u hřbitova.

 Stavební práce probíhají podle technologického postupu firmou BM
Construction.

 Město Zdice nechalo opravit dřevěný plot u bytového domu v Černíně čp. 1.

 Pokládka prvního asfaltového povrhu v ul. Pod Knihovem.

 Město Zdice z důvodu ochrany majetku a bezpečnosti osob vybudovalo veřejné osvětlení k prostoru garážového stání na Hroudě.

 Město Zdice oslovilo sponzora Zdibe s.r.o., které městu darovalo další městský mobiliář do centra.

 Těžký stroj od firmy Froněk při pokládce asfaltového povrhu v ul.
Pod Knihovem.

 Úprava povrchu komunikace po realizaci stavby kanalizace a výměny plynového potrubí v ul. Pod Knihovem před pokládkou asfaltového povrchu.

www.mesto-zdice.cz
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Stromy na zahradách
je možné kácet bez povolení

Jak se jim daří
Letos na jaře přibylo v blízkém
severozápadním okolí města podél
cest a na volných plochách celkem
62 dalších stromků, z toho 45 javorů
klenů, vysokých kolem 1,8 m. Sazenice klenů byly zakoupeny v zahradnictví p. Šimka ve Tmani, stejně jako
v minulosti za peníze od zdického
Honebního společenstva. Nově vysazené kleny je možno vidět na vycházkovém okruhu od bývalé kotelny ke Hroudě a Hroudskou ulicí
kolem zahrádek ke garážím (nebo
opačně), a také cestou od křižovatky
u topolu do Černína.
Výsadbu inicioval a práce organizoval Arnošt Fikar spolu s Josefem Prokšem, který také značnou
část stromků sám zasadil. Velký díl
výsadby odvedli také pracovníci
Městského podniku Zdice, zaměstnanci SaTZM Zdice pomohli s bagrováním jamek pro stromky. Stromky jsme vybavili kůly a plastovými
ochranami proti okusu.

Při polní cestě vedoucí od Hroudy
k Černínu a podél východního plotu
vodárny bylo navíc zasazeno 17 doubků letních, vysokých cca 0,5 m, z vlastních zdrojů. Všechny stromky se ujaly,
opakované série suchých dnů v následujícím období však prověřily kvalitu
naší práce a odolnost sazenic. Jejich kořeny nebyly dosud dostatečně vyvinuty,
a tak se obtížně potýkaly s nedostatkem
vody. Proto nyní, v polovině srpna, má
zhruba třetina všech sazenic listy různou měrou zaschlé, celkem 9 stromků
je suchem postiženo silně, a tak nyní
čas ukáže, zda přežijí.
Pro toho, kdo by se chtěl důvěrněji
seznámit s nejdůležitějšími bytostmi
dosavadních výsadeb - totiž samotnými stromky, přikládáme fotografii
listů, z jejichž tvaru lze rozpoznat tři
hlavní druhy našich dubů a javorů:
1 - dub letní (krátký řapík, žaludy
na dlouhých stopkách), 2 - dub zimní (řapík dlouhý, žaludy přisedlé
k větvičce), 3 - dub červený, 4 - javor
klen (většina dosud vysazených), 5 javor mléč, 6 - javor polní - babyka.
Ivan Kolebaba st.

Nová vyhláška o ochraně přírody a krajiny, která upravuje postupy
při podávání žádosti o kácení dřevin, začala platit v 15. července.
Přináší několik důležitých změn.
Tou nejpodstatnější je, že nyní
již nebudou muset občané žádat
o povolení na kácení dřevin rostoucích na zahradě u bytového nebo
u rodinného domu. Zahradou se
přitom rozumí pozemek u bytového
nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně
oplocený a nepřístupný veřejnosti.
Na těchto pozemcích bude nově
možno kácet stromy bez ohledu
na druh dřeviny a její rozměry.
Další změnou oproti stávající
právní úpravě je povinnost žádat
o povolení ke kácení dřevin, které
tvoří součást stromořadí, jež je defi-

nováno jako souvislá řada nejméně
deseti stromů s pravidelnými rozestupy.
Jaké stromy je možné kácet
bez povolení?
Povolení ke kácení dřevin,
za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku
nebo stromořadí, se nevyžaduje
• pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce
130 cm nad zemí
• pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje
40 m2
• pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin
• pro dřeviny rostoucí v zahradách

Občané Zdic sběrem a recyklací
elektrospotřebičů výrazně pomáhají
chránit životní prostředí
Sběr a následnou recyklaci zajišťuje společnost ASEKOL, která
nám dále poskytuje přesné informace o tom, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin
či vody jsme díky zodpovědnému
třídění ušetřili a pomohli tak životnímu prostředí. Dále z těchto údajů
můžeme spočítat, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů
nebo nebezpečného odpadu. Tzv.
LCA analýza vycházela z dat o sesbíraném množství televizí, monitorů a drobného elektrozařízení.

„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti
ASEKOL vyplývá, že občané
naší obce v loňském roce vytřídili 47 televizí, 114 ks monitorů
a 523 kg drobných spotřebičů.
Tím jsme uspořili 37,08 MWh
elektřiny, 1 373,64 litrů ropy,
174,54 m3 vody a 1,84 tun primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů
o 8,87 tun CO2 ekv., produkci
nebezpečných odpadů o 33,92
tun.“

Kde žádat dotace na výměnu kotlů a zateplení
V současné době je možné žádat dotace na výměnu kotlů či na zateplení
rodinných domů. Agendu však nezajišťuje městský úřad, na který se
mnozí občané mylně obracejí. Přinášíme proto informace, kde je možné
o tyto dotace žádat.
Výměna kotle
Jde o dotační program Středočeského kraje, kterému se podařilo
dojednat s ministerstvem životního
prostředí takzvané kotlíkové dotace.
O dotaci na pořízení nového účinného nízkoemisního tepelného zdroje
může požádat každý vlastník užívané nemovitosti, spoluvlastník, nebo
partner vlastníka, který vytápěný
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objekt užívá k bydlení. Jednou z podmínek je, že dotace nebude využita
k podnikání. Vyčleněno je celkem 40
milionů korun. Kromě kotlů na tuhá
paliva je podpora rozšířena i na zplyňovací a plynové kotle. Výše dotace
bude upravena v závislosti na typu
podporovaného kotle. Výměna kotlů
je v průměru podpořena polovinou
pořizovací ceny nového kotle, a to
v závislosti na přesně daném výčtu
jednotlivých druhů kotlů. Příjem žádostí bude zahájen 2. září v 9 hodin.
Potřebné informace včetně formuláře
žádosti budou zveřejněny v den vyhlášení výzvy na stránkách www.krstredocesky.cz; www.mzp.cz a www.
sfzp.cz. Žádosti se podávají osobně

v zalepené obálce na krajský úřad.
Tel.: 257 280 837. Ukončení přijímání žádostí je stanoveno na 31. října

2013 (nebo v den vyčerpání alokace,
nastane-li tento den dříve).

Nová Zelená úsporám
V rámci programu Nová zelená úsporám 2013, který zajišťuje
SFŽP, můžete žádat dotace na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů,
výstavbu rodinných domů s velmi
nízkou energetickou náročností,
výměnu neekologických zdrojů
tepla na vytápění a na instalaci solárních termických systémů. Příjem
žádostí je výhradně elektronicky
a bude ukončen vyčerpáním stanovené alokace, nejpozději však
29. listopadu 2013. Pro 1. výzvu
je vyčleněna jedna miliarda korun.
Více najdete na www.nzu2013.cz.
Bezplatná linka 800 260 500.

www.mesto-zdice.cz

školství - společnost

Začíná nový školní rok

Oslavy 70. výročí
TJ Chodouň

Dva měsíce prázdnin školákům rychle uběhly a už je opět volá škola. Na novinky ve zdické škole jsem se za redakci Zdických novin zeptala paní ředitelky Mgr. Evy Fiřtové.

Oslavy proběhnou v sobotu 7. září 2013

 Kdo z učitelů v závěru minulého školního roku ukončil svoje
působení na zdejší škole?
S naší školou se rozloučila
Mgr. Jarmila Prokšová (vyučovala
zde již v důchodu na částečný úvazek a my jí za práci pro školu ještě
jednou děkujeme, byla i v důchodovém věku opravdu velmi platným
členem sboru) a z důvodu přestěhování ukončil své pedagogické působení ve Zdicích Mgr. Jaromír Kozák.
 Kolik má škola celkem pracovníků?
Na zdejší ZŠ je včetně správních
zaměstnanců celkem 60 pracovníků
(z toho je nyní 6 žen na mateřské
dovolené). Z 54 aktivních zaměstnanců je 40 pedagogických pracovníků (34 žen, 6 mužů). Na 1. stupni
a v ŠD jich působí 21, na 2. stupni
18, školní psycholog je společný pro
1. a 2. stupeň ZŠ.
 Kolik nových pedagogů bude
na škole působit ve školním roce
2013/14?
Žáci se setkají se 7 novými pedagogickými pracovníky. Na 2. stupeň
ZŠ nastoupí Ing. Renata Klimešová
(chemie), Ing. arch. Petra Pánková
(matematika), Bc. Michaela Frýbertová (dějepis, hudební výchova),
na 1. stupni bude na částečný úvazek
vyučovat Bc. Tereza Müllerová (anglický jazyk). V rámci projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ (PŠÚ),
do kterého je škola již rok zapojena,
budou na 2. stupni nově působit jako
pedagogické asistentky Bc. Lucie
Mohlesová a Bc. Irena Kopicová,
na 1. stupni Miroslava Lodeová.
 Budou ještě nějaké další změny v pedagogickém sboru?
Změna nastane ve funkci zástupce ředitelky na 1. stupni ZŠ. V závěru minulého školního roku požádala
o uvolnění z této funkce ze zdravotních důvodů Mgr. Dana Němcová.
Novou zástupkyní byla jmenována
s účinností od 1. 8. 2013 Mgr. Jitka
Palanová. Novinkou bude i působení školního psychologa. V této
roli bude dětem, rodičům i pedagogům pomáhat při řešení problémů
Mgr. Jiří Štěpo. Myslím, že funkce
školního psychologa bude pro školu
přínosem.
 Kolik dětí bude do ZŠ celkem
docházet?
Do školních lavic zasedne ve 20
učebnách cca 460 dětí. K malým
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změnám může ještě dojít např. přihlášením dítěte do školy až v prvních
školních dnech. Na 1. stupni, tj. v 1.
- 5. třídě, je 12 tříd (první a třetí třídy
jsou po třech, ostatní jsou po dvou
paralelních třídách), na 2. stupni je
v 6. - 9. třídě 8 tříd. Do deseti učeben
v budově 1. stupně v ulici Žižkova
se vejdou jen 1. až 4. třídy, a proto
žáci dvou 5. tříd se budou učit v ulici
Komenského, kde budou mít učebny
v přízemí přední budovy.
 Na 1. stupni bývá velký zájem
rodičů o umístění dětí do školní
družiny. S kolika odděleními družiny počítáte?
Rodiče se nemusí obávat o umístění dítěte ve školní družině. Počítáme s pěti odděleními a ještě bychom
na druhém stupni rádi zřídili školní
klub.

Rodiče výhledově plánují
různé akce ve školním roce. Jaká
bude časová organizace školního
roku?
První pololetí končí ve čtvrtek
30. ledna, druhé v pátek 27. června 2014. Podzimní prázdniny jsou
v úterý a středu 29. - 30. října 2013,
vánoční prázdniny začínají v sobotu
21. prosince a končí v neděli 5. ledna,
vyučování začne v pondělí 6. ledna
2014. V pátek 31. ledna budou mít
děti jednodenní pololetní prázdniny,
jarní prázdniny budou od pondělí
10. do neděle 16. února, velikonoční
prázdniny v pátek a čtvrtek 17. - 18.
dubna 2014.
 O prázdninách probíhaly opravy školních budov. Co se podařilo
uskutečnit?
V průběhu hlavních prázdnin
byly provedeny důležité opravy budov, především v ulici Komenského.
Největší investiční akcí byla rekonstrukce střechy v zadní budově, kde
současně s položením nové krytiny
musela být opravena i podlaha půdy
a také zpevněna klenba chodby v 1.
patře budovy. V přední budově byla
ve dvou učebnách provedena rekonstrukce stropního osvětlení a rozvodů elektrického proudu. Na chodbách došlo k výměně elektrických
rozvaděčů. V budově 1. stupně v ulici Žižkova byla vymalována půdní
vestavba, kuchyně a kabinet ŠD.
 V minulém školním roce se
uskutečnilo hodně školení učitelů v rámci programu Pomáháme
školám k úspěchu. Konala se ško-

lení či setkání učitelů i o prázdninách?
Ve dnech 11. - 12. července jsem
se spolu se svými zástupci zúčastnila v Seči u Chrudimi setkání ředitelů a zástupců čtyř škol, které jsou
v rámci republiky zapojeny do projektu. Jde o ZŠ Karviná, Kunratice,
Horka nad Moravou a Zdice. V přípravném týdnu se 26. - 28. srpna
všichni pedagogové naší školy zúčastní v Přerově pracovního setkání
učitelů těchto škol.
Děkuji za odpovědi. Přeji dětem i pedagogickým pracovníků
úspěšný školní rok 2013/14.
Jana Smíšková

Program:
10:15 - fotbal. utkání Stará
garda Chodouň - Internacionálové ČR
12:00 - slavnostní zahájení
- výstavka z historie a současnosti TJ
14:00 - mistrovské utkání
TJ Chodouň - FC Liteň
16:00 - Dětské disco
19:00 - Disco 80. - 90.léta
Sobota 21. 9. od 20:00 Posvícenská zábava - hraje
duo Robert a Jana
Pondělí 23. 9. od 18:00
Pěkná hodinka - hraje harmonikářka Dana Jará

Novinky v Army muzeu Zdice
Od soboty 6. 7. je v Army muzeum Zdice k vidění nový přírůstek, a to
sovětský tank T 34, legenda mezi tanky z druhé světové války. Tank T 34
pochází z tehdejšího Sovětského svazu a byl vyroben v roce 1944 v tankovém závodě Nižnij Tagil, zúčastnil
se bojů s Rudou armádou na našem
území. Byl rekonstruován do velmi
dobrého stavu a dva členové klubu
na jeho rekonstrukci do této podoby
strávili stovky hodin. V blízké budoucnosti se v muzeu objeví další
obrněné transportéry z minulého
století, velmi pěkná expozice věnovaná Rudé armádě a našim jednotkám
bojujícím v Sovětském svazu. Nový tank si můžete už teď každou sobotu
od 10 do 15 hod. prohlédnout v muzeu. Větší skupiny, zájezdy či školy se
mohou nahlásit i mimo otevírací dobu na telefonu 607 878 350.
V sobotu 17. 8. byl v Army muzeu Zdice veřejnosti představen obrněný transportér OT 64 Skot vyrobený pro československou armádu. Je
v modifikaci radiostanice pro spojení jednotek a štábu. Obrněný transportér se vyráběl i pro polskou lidovou armádu a další spřátelené země.
Je na podvozku Tatra a byl v době
šedesátých let minulého století rozhodně zdařilým výrobkem našeho
zbrojního průmyslu. Army muzeum by v blízké budoucnosti rádo
připomnělo osudy berounských
legionářů i hrdinů z druhé světové války a také i velmi zajímavé
příběhy našich vojáků z konfliktů
z Bosny či Afganistánu. Od září připravuje Army muzeum Zdice projekt
zaměřený zejména pro základní a střední školy s informacemi o 1. a 2.
světové válce s velmi uceleným praktickým výkladem, jak je to běžné
ve spřátelených muzeích ve Francii či Velké Británii.
Srdečně zveme i příznivce vojenství na sobotu 14. září, kdy bude
v muzeu předveden bohatý program s večerní retro zábavou v military country stylu. Program je zaměřen na celou rodinu a doopravdy
se bude nač dívat, čím se svézt a jen tak si osahat či zastřílet z ukázkových zbraní. Na akci „Písmena v muzeu“ vás srdečně zve
Ivan Herák, vedoucí Army muzea
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z usnesení rady města

Z jednání Rady města - červenec a srpen 2013
RM schválila:
l Zavedení svozu odpadu ve Zdicích - RM schválila uzavření dílčí
mandátní smlouvy ohledně organizace zadávacího řízení na výběr
dodavatele vozů v rámci akce „Zavedení separace (svozu) bioodpadu
ve Zdicích“.
l Úplata za předškolní vzdělávání 2013/14 - RM schválila výši
úplaty (dle vyhlášky) za předškolní
vzdělávání v MŠ pro rok 2013/14
ve výši 390,- Kč měsíčně (maximum je 470,-Kč).
l Rozpočtové opatření č. 4 roku
2013 - RM schválila rozpočtové
opatření č. 4 roku 2013.
RM souhlasila:
l VŘ - Průkaz energetické náročnosti budov a energetický
audit - RM souhlasila s výzvou
pro podání nabídek na akci „Průkaz energetické náročnosti budov
a energetický audit“ a stanovila komisi a termín pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Podskalský, p. Huml, Ing. Vožehová,
Mgr. Hampl, Bc. Sklenář, (náhradníci - JUDr. Mol, MUDr. Klika)
a administrace - tajemník MěÚ M.
Hasman (Bc. Bakulová).
l VŘ - Rekonstrukce opěrné zdi
u hřbitova - RM souhlasila s přidělením zakázky nejlevnější nabídce
uchazeči BM Construction spol.
s r.o., Praha 5.
l VŘ - Opravy povrchů v ul.
Partyzána Košťálka a Jungmanova - RM souhlasila s výzvou pro
podání nabídek na akci „Opravy
povrchů v ul. Partyzána Košťálka
a Jungmanova“. Stanovila komisi
a termín pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Podskalský, p. Huml, Bc. Sklenář,
Mgr. Hampl, Ing. Vožehová, (náhradníci JUDr. Mol a MUDr. Klika), administrace - tajemník MěÚ
M. Hasman (Bc. Bakulová).
l Prodloužení nájemní smlouvy
na byt - RM souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy na užívání
bytu č. 3 v domě čp. 1 v Černíně
na dobu určitou - na dobu 6 měsíců,
tj. od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013,
za stávajících podmínek.
l Nájemní smlouva na část pozemku - RM souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem
části pozemku p. č. 2321/3 v k. ú.
Zdice.
l Nájemní smlouva na pronájem
haly - RM souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem plechové haly ME45 na p. č.
1913/5 v areálu bývalých kasáren
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za účelem parkování vojenských
historických vozidel a zřízení muzea výstroje, výzbroje a vojenské
techniky.
l Průkaz energetické náročnosti
budov a energetický audit - RM
souhlasila s poptávkou na energetický audit pro potřeby dotace z OPŽP a souhlasila s výzvou
na průkaz energetické náročnosti
budov s novým popisem skutečnosti.
l Rekonstrukce dětského brouzdaliště - RM souhlasila s doporučením hodnotící komise a přidělila
zakázku nejnižší cenové nabídce
uchazeči GHC Invest, s. r. o.
l Opravy povrchů v ul. Partyzána Košťálka a Jungmanova - RM
souhlasila s doporučením hodnotící
komise a přidělila zakázku nejnižší
cenové nabídce uchazeči WENEA
s. r. o.
l Regenerace vybrané zeleně
města Zdice - RM souhlasila s podáním žádosti o dotaci z OPŽP.
l Stavební úpravy (modernizace) sportovního areálu Zdice RM souhlasila se zněním zadávací
dokumentace pro zjednodušené
podlimitní řízení na generálního
dodavatele akce.
l Zveřejněním záměru pronájmu části budovy - RM souhlasila
se zveřejněním záměru pronájmu
části budovy ME 17 na p.č. 1903/4
v k.ú. Zdice.
l Projekt „Pomáháme školám
k úspěchu“ - přijetí daru - RM
souhlasila s přijetím peněžitého
daru ve výši 3.675.000,- Kč.
l Poškozené sesunuté kamenné
zdi u hřbitova - RM souhlasila
s částečnou finanční kompenzací
za poškozené sesunuté kamenné zdi
od společnosti Čermák a Hrachovec a. s. a s výstavbou podkladních
vrstev a obrub chodníku v celkové
finanční hodnotě 195.042 Kč v ul.
Komenského ve Zdicích.
l Snížení prašnosti ve městě Zdice - zametací stroj - RM souhlasila
s přidělením zakázky na dodávku
samosběrného zametacího stroje
v rámci projektu „Snížení prašnosti ve městě Zdice“ ekonomicky
nejvýhodnější nabídce - firmě HANES.
l Zateplení budovy ZŠ v Žižkově
ulici - RM souhlasila s ukončením
administrace projektu z dotačních
prostředků OPŽP (Operační program životního prostředí) z důvodu
vysoké finanční spoluúčasti ze strany města a podáním nové žádosti
o dotaci z OPŽP vzhledem k vý-

hodnějšímu finančnímu plnění ze
strany fondu.
l Uzavření nájemní smlouvy RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy na pronájem části budovy
ME 17 v areálu bývalých kasáren
na p. č. 1903/4 v k. ú. Zdice.
l Zveřejnění záměru pronájmu
pozemku - RM souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu části
p. č. 1909/1 v k. ú. Zdice a části
p. č. 1913/1 v k. ú. Zdice.
l Zveřejnění záměru pronájmu
pozemku - RM souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu části
budovy ME15 na p. č. 1903/5 v k.
ú. Zdice.
l Zpracování žádosti o dotaci
- investice v lesích - RM na základě výsledku poptávkového řízení na externí firmu - zpracovatele žádosti o poskytnutí dotace
v rámci oblasti podpory II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích
(SZIF) na podporované aktivity
v lesích, souhlasila s výběrem
společnosti ACCON managers &
partners, s. r. o.
l Výběr dodavatele vozů na svoz
bioodpadu - RM souhlasila se zadávací dokumentací na výběr dodavatele vozů na svoz bioodpadu
v rámci výzvy z OPŽP - Zavedení
separace (svozu) bioodpadu ve Zdicích.
l Žádost o dotaci na akci „Zateplení budovy ZŠ v Komenského ulici“ - RM souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s firmou
na zpracování a podání žádosti
o dotaci na akci „ Zateplení budovy
ZŠ v Komenského ulici“ z dotace
OPŽP - Ing. David Plíštil Ph.D.
l Kontejnery na textil a obuv RM Zdice souhlasila s uzavřením
smlouvy o poskytnutí služeb (bezplatné dodání, obsluha a zajištění
vývozu kontejnerů a manipulace
s odloženým textilem a obuví)
s Diakonií Broumov s. r. o.
l Zveřejněním záměru budoucí
směny pozemku v k. ú. Zdice RM souhlasila se zveřejněním záměru budoucí směny části pozemku
ve vlastnictví města Zdice parc. č.
1831/11 v k.ú. Zdice za pozemky
z důvodu plánované výstavby „Protipovodňové ochrany Zdic“.
l Prodej pozemku p. č. 633
v k. ú. Zdice - RM Zdice souhlasila a doporučuje ZM schválit prodej
pozemku s podmínkou souhlasu
budoucího vlastníka s výstavbou
protipovodňové ochrany města
Zdice.
l Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ, kabelové
vedení NN - RM Zdice souhlasila
s uzavřením smlouvy o uzavření

budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi městem s ČEZ Disribuce, a. s., Děčín,
l Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene – přípojka vodovodu a kanalizace k RD - RM Zdice
souhlasila s uzavřením smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasila se zřízením
stavby.
RM nesouhlasila:
l Nesouhlas s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí - RM nesouhlasila s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu s ČEZ Disribuce,
a. s. na pozemcích města Zdice p. č.
1820/15 a 1820/10 v k. ú. Zdice.
l VŘ „Průkaz energetické náročnosti budov“ - RM nesouhlasila
s vyhodnocením výběrové komise
z důvodu vysoké cenové nabídky
a doporučila vypsat nové výběrové
řízení.
RM jmenovala:
l Školská rada 2013-2016 - RM
na základě ukončení funkčního období členů školské rady a v souladu
se školským zákonem č. 561/2004
Sb. jmenovala za zřizovatele členem školské rady Mgr. Janu Smíškovou. Dalšími členy školské rady
se stali zástupci: za nezletilé žáky paní Renata Malá a za pedagogické
pracovníky byla zvolena Mgr. Jarmila Švábová.
RM stanovila:
l VŘ „Průkazy energetické náročnosti budov“ - RM stanovila komisi a termín pro otevírání
a hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Podskalský, Ing. M. Pánek, Ing. Prokopová, Mgr. Hampl, Bc. Sklenář, (náhradníci
- JUDr. Mol, MUDr. Klika) a administrace – tajemník MěÚ M. Hasman (náhradník Bc. Bakulová).
l Konání ZM - RM stanovila termín konání na 16. 9. 2013 v 17:00
hod. na MěÚ Zdice vč. programu.
RM vzala na vědomí:
l Informace k protipovodňové
ochraně - RM vzala na vědomí
informaci ohledně protipovodňové ochrany města a pro další postup jednání souhlasila pokračovat
v jednání s vlastníky a řešit protipovodňovou ochranu úpravou mostu
na Červeném potoce (z dotačních
prostředků). Pověřila MěÚ, odbor městských investic a majetku
jednáním s Povodím Vltavy o prohlubování a čištění vodních koryt
Červeného potoka a Litavky v k. ú.
Zdice.
l Návrh zadání ÚPM - RM vzala
na vědomí předložený návrh Zadání
ÚP Zdic.

www.mesto-zdice.cz

z usnesení rady města - informace
l Doplňková činnost MŠ - RM
vzala na vědomí rozšíření doplňkové činnosti (rozšíření počtu strávníků) Mateřské školy Zdice, Zahradní
801s účinností od 1. 7. 2013 tak,
aby nenarušila plnění hlavního účelu organizace.
l Projekt „Pomáháme školám
k úspěchu“ - RM vzala na vědomí průběžnou zprávu ředitelky ZŠ
k projektu a doporučila tuto zveřejnit ve Zdických novinách a na webových stránkách města.
RM uložila:
l Údržba dětských hřišť - RM
na základě provedené revize uložila
Městskému podniku Zdice provádět pravidelnou údržbu dětských
hřišť včetně oprav jejich vybavení.
l Poptávka - revize rozpočtu
na akci „Nová budova MŠ - Za-

hradní“ - RM uložila MěÚ, odboru
městských investic a majetku objednat poptávku na výběr externí
nezávislé firmy o revizi položkového rozpočtu na akci „Nová budova
MŠ - Zahradní“ tak, aby byl v souladu se zákonem.
l Vnitřní vybavení kina Zdice
- RM vzala na vědomí informaci
o současném stavu vnitřního vybavení kina Zdice a uložila MěÚ, odboru městských investic a majetku
připravit ve spolupráci s projektantem podklady pro aktualizaci projektu „Kino Zdice - stavební úpravy“ z roku 2009.
l Městská policie a bezpečnost
ve městě - RM Zdice ukládá Městské policii vyhodnotit bezpečnostní
situaci v obvodu města Zdice, Knížkovice, Černín vč. vyhodnocení lo-

kalit s pácháním drobné kriminality. Poznatky předávat Policii ČR.
RM doporučila ZM:
l Komunikace na pozemku města
Králův Dvůr - RM souhlasila s podáním žádosti o souhlas s vybudováním místní komunikace v rámci cyklostezky na pozemku města Králův
Dvůr - p. č. 1773/1 v k.ú. Zdice a doporučila ZM uzavřít budoucí kupní
smlouvu na odkoupení pozemku.
l Nabytí pozemku p. č. 559/12
v k. ú. Zdice darem - RM doporučila ZM schválit nabytí pozemku
p. č. 559/12, silnice v k. ú. Zdice da-

rem od pí Sklenářové, Zdice do majetku města Zdice.
l Požární řád města - RM doporučila ZM vydat OZV č. 1/2013 Požární řád města Zdice.
l Výsledek hospodaření za 1. pololetí 2013 - RM vzala na vědomí
výsledek hospodaření za 1. pololetí
2013 a předložila ho k projednání
ZM. Zároveň požádala o projednání FV.
l Rozpočtový výhled města - RM
schválila rozpočtový výhled města
Zdice na roky 2014 - 2017 a doporučila ZM ke schválení.

Informace starosty města Zdice
pokračování z 1. strany
 Firma Hanes dodá zametací vůz
Rada města v měsíci srpnu na základě doporučení výběrové komise ve složení: JUDr. Josef Mol, Jiří Huml, Jan Framberk, Michal
Hasman, Bc. Eva Bakulová z proběhlého výběrového řízení na dodávku zametacího vozu v rámci projektu Operačního programu životního prostředí s názvem „Snížení prašnosti ve městě Zdice“ souhlasila a přidělila zakázku na dodávku samosběrného zametacího stroje
jako ekonomicky nejvýhodnější nabídce firmě Hanes, s. r. o. Firma
dodá vůz za cenu 3 549 000 Kč bez DPH. Z této částky město zaplatí 469 000 Kč bez DPH jako spoluúčast a zbylá část platby bude
zajištěna prostřednictvím přiděleného dotačního titulu. Vozidlo bude
následně představeno veřejnosti.
 Město Zdice žádá o dotaci na nová vozidla
pro Městský podnik Zdice
Město Zdice schválilo další zadávací dokumentaci pro přidělení
dotačního titulu na výběr dodavatele vozů (Avia a Multicar) na svoz
bioodpadu v rámci vyhlášené 45. výzvy z Operačního programu životního prostředí v rámci akce s názvem „Zavedení separace (svozu) bioodpadu ve Zdicích“. Žádost se podává i na základě nutnosti výměny
starších vozidel pro Městský podnik.
 Mateřská škola - výše platby
na školní rok 2013/2014
Město Zdice schválilo výši povinné úplaty (dle vyhlášky) za předškolní vzdělávání pro rodiče, jejichž děti budou docházet do MŠ Zdice
ul. Zahradní a ul. Žižkova ve školním roce 2013/2014 na částku 390
Kč za měsíc. V rámci podpory rodin s dětmi město nevyužilo možnost
navýšit tuto částku dle vyhlášky až do maxima tj. 470 Kč.
 Další možnost pro občany třídit odpad
V rámci třídění odpadu ve městě Zdice Rada města Zdice uzavřela
smlouvu o poskytnutí služeb mezi městem Zdice a Diakonií Broumov
s. r. o. o bezplatném dodání, obsluze a zajištění vývozu kontejnerů
a manipulaci s odloženým textilem a obuví od občanů. Kontejnery
budou dva. Jeden bude umístěn na sídlišti u bývalé kotelny, druhý
v kasárnách ve sběrném dvoře. Občané budou po celý rok mít možnost
odložit přebytečný textil a obuv z domácností do určených kontejnerů.

 V rámci projektu Středočeského kraje bylo vybudováno na fotbalovém hřišti umělé zavlažování. I z tohoto důvodu mohl významný fotbalový funkcionář Václav Švarcpik v klidu oslavit 70. narozeniny. Blahopřejeme. FK Olympie Zdice.

www.mesto-zdice.cz

 Poděkování Marcele Sklenářové
Paní Marcela Sklenářová (roz. Lorencová) je vlastníkem pozemku
p. č. 559/12, ostatní plocha. Pozemek se nachází na komunikaci v ul.
Našich mučedníků v k. ú. Zdice o výměře 185 m2. Paní M. Sklenářová
tento pozemek nabídla „darem“ městu Zdice. Rada města doporučila
zastupitelstvu města tento dar přijmout. Město Zdice touto cestou děkuje paní Marcele Sklenářové.
Bc. Antonín Sklenář, starosta města Zdice
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kultura

Ohlédnutí za Loutkofestem
Loutkofest byl v sobotu 15. 6.
2013 zahájen odhalením sochy Dobrého ducha Černína, vyrobené z lípy,
jež do loňského roku stála na návsi
celých 90 let. Hned po té se chopily svých červených šál akrobatky
z Cirkusu TeTy, aby předvedly něco
ze svého programu Tety v závěsu.
Poté se přesunul průvod na místo
zvané Na hájku, kde již bylo připraveno anglické divadlo Noisy Oyster
s představením O třech prasátkách.
Dokonale výtvarně zpracovaná scéna a jednoduchý příběh zaujmul
i přes jazykovou bariéru všechny
diváky. Na zahraniční vlně zůstali

diváci naladěni i dále, pod vedením
loutkáře Mirka Trejtnara se představili žáci mezinárodního workshopu
Puppets in Prague a předvedli své
vlastnoručně vyrobené marionety
v krátkém skeči.
Na scénu se po té dostalo domácí divadlo. Jako první se představila
Jarmila Vlčková (Divadlo U staré herečky) se svým dojemným příběhem
o Tygrovi Bábovkovi. Dále divadlo
Loutky bez hranic, herečka Dora
Bouzková zahrála příběh Tři medvědi a drzá Máša a dostala děti i dospělé
do varu svým energickým projevem.
Jako poslední z divadelního bloku
převážně pro děti se představil Vladimír Gut s kusem komedie dell arte
O nemocném Pantalonovi.
Krátkou přestávku mezi divadlem
a hudbou vyplnila taneční skupina
Saphire z Berouna ukázkou orientálních tanců.
To už se ale v zákulisí červenobílého šapitó občanského sdružení
Échelle/Žebřík připravoval písničkář
a kreslíř Míra Kemel, jeho poetické
a textově i hudebně silné autorské
písně doprovodil akordeonista Pepe
Prexl. Hned po koncertu vystoupilo
Divadlo Krab a Ida Tjalve z Dánska.
Herečky z Krabu předvedly s náročnými loutkami na sedmi čampuritách
šestiminutový „loutkový sen“ O pagátkovi, dánská herečka se představila s desetiminutovou groteskou
Oltářní příběhy, která sklidila jeden
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z největších aplausů Loutkofestu.
Ida Tjalve také celý den vedla loutkovou dílnu pro děti, tzv. „oříškové
divadlo“, které zaujalo nejen děti, ale
i řadu dospělých. Další dílnu vedla
výtvarnice Zora Velková, u které si
děti mohly vyrobit masku.
V areálu bylo přichystáno mnoho
dalších atrakcí, děti i dospělí se mohli
podívat na sbírku historických zbraní Michala Žigy, ten také zakončil
Loutkofest slavnostním výstřelem ze
zmenšeniny kanónu. Terénní kamion
Františka Vrby na dálkové ovládání
brázdil část areálu, o kus dál se děti
mohly svézt na koních Michaely Soprové, Sdružení dobrovolných hasičů Černín, které
je jedním z hlavních pořadatelů, připravilo mimo
jiné několik soutěží pro
děti. Návštěvníci si také
pochutnávali na skvělých
koláčcích z dílny Renaty
a Báry Malých, ke kterým si mohli zakoupit
kávu z Kafíčka Míšeňská.
Černínský loutkofest
by se ovšem neuskutečnil
bez nadšení téměř všech černínských
obyvatel, kteří se podíleli dobrovolně
na přípravě této krásné akce, která
daleko přesáhla místní rozměry a stala se z ní významná akce širokého
regionu s věhlasem šířeným i do zahraničí. Finančně podpořili Loutkofest Středočeský kraj, Nadace Život
umělce, VPS Logistics, město Zdice,
obec Nižbor, dánská nadace Dats
a pekařství Johan Zdice.
Dobrý duch Černína žije.
-sam-

SamOuHell

Hudební podvečery
na koupališti
Většinu prázdninových sobot zpříjemnila návštěvníkům koupaliště ve Zdicích hudební vystoupení několika kapel - SamOuHell, Slunovrat, Pokus nebo Horká jehla.

Slunovrat

Pokus

Pozvánka na swing do knihovny
Městská knihovna Zdice uvádí k 1. výročí nové budovy 19. září od
19 hodin UMĚNÍ RYTMU II. Zazní světové swingové hity a české evergreeny 50. - 80. let. Hrají Peter´s Band.

 Společenský klub a Kulturní komise RM Zdice vás
srdečně zvou na besedu s Antonínem Dvořákem III.,
posledním žijícím vnukem skladatele Antonína Dvořáka. Nenechte si ujít poutavé vyprávění a promítání
o skladatelově životě. Beseda se uskuteční v městské
knihovně v úterý 24. září od 18:00.
-lj-
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z Černína

Stručně z Černína
Na pomoc při povodni v Berouně byli povoláni v pondělí 3.
června 2013 také hasiči z Černína.
Od 12:00 do 21:30 hod. plnili v areálu Technických služeb pískem protipovodňové pytle, ze kterých byly
stavěny hráze před vchody domů
na náměstí a v okolí Zimního stadionu. Na veřejnou výzvu berounské
starostky se na místo plnění dostavily v průběhu odpoledne i desítky
dobrovolníků z řad občanů, jejichž
činnost při plnění a distribuci pytlů koordinoval velitel černínských
hasičů Pavel Mayer. Celkem bylo

mě pravidelného sekání trávy také
natřeli stavební buňku, fotbalové
branky a lavičky, na kterých zapracoval zub času a dlouhá zima.
V sobotu 15. června při zahájení
Loutkofestu, o němž podrobněji informuje jiný článek, byla odhalena
na černínské návsi u rybníčku dřevěná socha s názvem „Dobrý duch
Černína“. Odhalení sochy od autora
Miloše Samka se mimo jiných návštěvníků zúčastnil i zdický starosta Bc. Antonín Sklenář. Socha bude
svým úsměvem vhánět optimismus
nejen místním občanům, ale i pro-

 Černínští hasiči při plnění protipovodňových pytlů.
během pondělí naplněno přibližně
4000 pytlů, které pomohly ke zmírnění následků velké vody.
V rámci brigád na sportovním
hřišti Na Hájku černínští občané
při přípravách na Loutkofest kro-

cházejícím turistům, kteří budou
černínského dobrého ducha míjet
při cestě po žluté turistické značce.
Největší zajímavostí sochy je fakt,
že byla vyrobena z kmene lípy, která stála „od pradávna“ u černínské

 Suché máje - černínské ženy u sochy Dobrého ducha Černína.
zastávky, ale loni byla pokácena
z důvodu špatného „zdravotního“
stavu. Tímto se symbolicky část
lípy po roční pauze vrátila zpět
na černínskou náves, další kousky
původní černínské lípy má Miloš
Samek připravené na výrobu loutek do svého divadla Cirkus Žebřík.
Doufejme jen, že dřevěnou sochu
neponičí vandalové a vydrží na návsi co možná nejdéle.
Suché máje proběhly tradičně
třetí červnovou sobotu, a to 22. 6.
Černínské ženy pod vedením Jany
Prokopové sehrály humornou scén-

ku Otravné mouchy a následně pro
široké obecenstvo zatančily v krojích Moravskou besedu. Po pokácení správně zkroucené májky zašly
slavit do hostince U Šmídů na taneční zábavu, kde celý večer hrála
hudební kapela Sdružení volných
tónů.
Společné akce v Černíně dokazují, že opravdu zde vládne duch
dobré nálady.
Fotografie z Loutkofestu a Suchých májů jsou k prohlédnutí
na www.hasici-cernin.rajce.net
Ing. Mgr. Hynek Černý

Pozvánka na Posvícenskou zábavu
V sobotu 14. září pořádá Sbor dobrovolných hasičů Černín
tradiční Posvícenskou zábavu. K poslechu a tanci bude hrát
Sdružení volných tónů. Zahájení zábavy proběhne v hostinci U Šmídů ve 20.00 hodin. Vstupné bude velice lidové, a to
70 Kč. Všichni jsou srdečně zváni.

Hasiči z Černína mají nové vybavení z krajské dotace
Dobrovolní hasiči z Černína
obnovili své vybavení a pořídili
si i nové sportovní překážky pro
přípravu na soutěže v požárním sportu. Finance
ve výši 50 000,- Kč byly
poskytnuty od Krajského
úřadu Středočeského kraje
z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS,
další 3 000,-Kč byly přidány z rozpočtu Města Zdice.
Konkrétně si černínští hasiči pořídili šest kusů zásahových přileb od výrobce
Kalisz, které nahradily 25
let staré požárnické přilby. Další položkou z krajské dotace jsou ochranné
pláštěnky pro dlouhodobé
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zásahy za nepříznivých povětrnostních podmínek. Tyto pláštěnky již
hasiči využili při zásahu při letoš-

ních povodních počátkem června
v Berouně, kde se podíleli na plnění
protipovodňových pytlů určených

k ochraně berounského náměstí
a zimního stadionu. Pro doplnění
kompletní osobní výstroje bylo nakoupeno ještě šest párů zásahových rukavic.
Pro sportovní přípravu
dobrovolných hasičů a hasiček vyrobilo Tesařství Mayer dřevěnou kladinu a bariéru, které budou v letních
měsících k dispozici na černínském hřišti Na Hájku.
Pořízené vybavení výrazně pomůže černínským
hasičům zvládat úkoly při
likvidaci živelných pohrom,
což je jejich hlavním a nejdůležitějším posláním.
Ing. Mgr. Hynek Černý
starosta SDH Černín
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O mrtvém jezeru a jeho širokém okolí
Nejvzdálenější československá výstavbová základna na trase plynovodu z Orenburgu do Československa a zemí západní a jižní Evropy byla Pallasovka. Nacházela se na hranicích dnešního Ruska a Kazachstánu.
Stepí jsme odtud dojeli k jezeru Elton, které nese jméno po jeho
anglickém objeviteli. Nutno podotknout, že cesta koncem 70. let
minulého století nebyla do tohoto
prostoru možná bez zvláštního povolení, neboť v prostoru kolem jezera se nacházela protiraketová obrana
tehdejšího SSSR. Cestou k jezeru
jsme ani v době našeho krátkého
pobytu žádné základny neviděli, což
vůbec nevylučovalo, že se v uvedeném prostoru skutečně nacházejí.
Jezero má totiž rozlohu 152 km2.
Čím bylo a je zajímavé? Je to
především mrtvé jezero Ruska, neboť na jeho dně se nachází obrovská
ložiska solí chloridu sodného a draselného, jakož i minerální sirovodíkové bahno. V důsledku toho je voda
zbavena veškerého vodního života.
Další zajímavostí je skutečnost,
že jezero nemá žádný přítok ani odtok vody, a je proto závislé pouze
na dešťových a sněhových srážkách.
Ty vzhledem ke stepním klimatickým podmínkám činí polovinu

srážek, které zaznamenáváme v nejsušších oblastech České republiky.
V důsledku toho jeho hloubka nedosahuje ani 1 metru. Již za dob carevny Kateřiny II., zvané Veliké (1729
- 1796), která byla původem Němka,
zde byly zřízeny lázně určené k léčení pohybového ústrojí a páteře, později s rozvojem lékařské vědy také
k léčení periferní nervové soustavy,
zažívacích potíží a gynekologických
problémů. Podle havarijního stavu
budov nebyly lázně dlouhou dobu
využívány. Teprve současné Rusko
hodlá využít obrovské přírodní bohatství, které poskytuje mrtvé jezero, nejen ve zdravotnictví, ale především v chemickém průmyslu.
I přes vzdálenost jezera od naší
výstavbové základny v Pallasovce,
způsobovaly spodní vody našim
pracovníkům vážné zdravotní potíže. Žaludeční a střevní bolesti, časté
průjmy. To donutilo vedení základny
k přerušení prací do doby zakoupení
a instalace švýcarské stanice, která
se používá na zaoceánských lodích

Zdické proměny

V dnešní proměně vám přináším fotografie Husovy ulice - na první je
pohlednice odesílaná v roce 1935, na druhé současná podoba této ulice.
Ilona Voráčková, kronikářka

k odstranění nadbytečné soli z mořské vody. Všechny vodovodní baterie s pitnou vodou pak byly barevně označeny. Vzhledem k hodnotě
technologického zařízení a provoz-

ním nákladům se vody používalo
výhradně k přípravě pokrmů a pro
pitný režim pracovníků. K osobní
očistě pak vody z místních studní.
Není bez zajímavosti, že na obyvatelstvo Pallasovky voda tak drasticky nepůsobila.
Kdo byli místní obyvatelé? Již
zmíněná carevna pozvala do těchto
oblastí Němce, kteří se chtěli zabývat zemědělstvím. Bylo to patrné
ze jména a vzhledu městečka, které
svou architekturou a čistotou se zcela odlišovalo od ostatních ruských
měst. Německé etnikum tu žilo 200
let do doby druhé světové války. Při

Nebezpečná krása
Rybníky v okolí Nového Jáchymova jsou chatařům a turistům
známé jako místa dobrého letního
posezení a příjemného koupání.
Čistá a teplá voda přitahovala
vždy dostatek příznivců vodních
radovánek.
Chodil jsem tam jako skautík se
svými oddílovými kamarády z junácké chaty postavené v poválečných letech u hájovny na Habrovém
potoce. Koupání se však jednoho
dne mohlo stát pro mne osudným.
Při plavání náhle cítím, že mě cosi
chytilo za nohu. Uplavu asi další
čtyři metry, když neznámý „vodník“
mě náhle vrací zpět do místa, kde
jsem zaznamenal jeho první nepříjemný dotyk. Pokus několikrát opakuji se stejným výsledkem. Rovněž
v opačném směru je situace obdobná. Šlapat vodu a sáhnout si na neznámého nedokážu. Bezvýchodná
situace mě donutila volat o pomoc.
Ta přišla vzápětí, neboť náš vedoucí
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obléhání Stalingradu hitlerovskou
armádou se údajně některý z Němců, žijících ve stepích za řekou Volhou, spojil s okupanty. Stalin, aniž si
zprávu ověřil, vystěhoval všechny
příslušníky německého etnika z tohoto prostoru na Sibiř. Teprve před
naším příchodem, dvacet pět let
po ukončení druhé světové války,
se někteří původní obyvatelé vraceli
do svých opuštěných domovů. Vedle
jezera bez života tak na jednu celou
generaci odešel život i z řídce obydlené stepní oblasti za řekou Volhou.
V našem denním tisku jsem se
v roce 2006 dočetl, že na základě
jednání tehdejšího předsedy Senátu
ČR Přemysla Sobotky spolu s českými podnikateli ve Volgogradě, jim
byl ruskými představiteli předložen
jeden z největších a velmi zajímavých projektů - výstavba lázeňského
a turistického komplexu na břehu
solného jezera Elton. Celková hodnota projektu dosahovala částky 163
mil. USD. Uvádělo se, že unikátní
bahno tohoto jezera z hlediska složení a léčebných účinků nezůstává
v ničem pozadu za bahnem z Mrtvého moře. Zda byl projekt českou
stranou akceptován, jsem se už nedozvěděl.
Josef Hůrka
seděl na břehu a bedlivě pozoroval
každého svěřence ve vodě. Hozená
pneumatika ukončila můj marný boj
s neznámým nepřítelem, který usiloval o můj život.
Držíc se pneumatiky, si opatrně sahám na nohu, za kterou mě
neznámá síla drží. V krátkém čase
zjišťuji, že tím nebezpečným vtipálkem je kořen leknínu, který se mi
omotal kolem nohy a nedovolil větší
pohyb, než byly zmíněné čtyři metry. Napnutý kořen pak dokázal stáhnout tělo zpět do výchozí polohy.
Zapomněl jsem totiž v úvodu uvést,
že vedle krásného prostředí, čisté
a teplé vody byla hladina rybníku
místy pokryta překrásně kvetoucími lekníny. Staly se jeho přirozenou
ozdobou. Styk nezkušeného plavce
s těmito vodními rostlinami však
mohl skončit tragicky.
Podobně je tomu někdy i v mezilidských vztazích. I tam se někdy
za nevšední krásou skrývá bolest,
někdy i zmar.
Josef Hůrka
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Letošní turistické léto
Turistické léto zahájil oddíl
Kulturně poznávací turistiky svým
téměř týdenním pobytem v severočeském letovisku Sloup v Čechách.
Pod vedením Aleny Laibnerové se
celá parta ubytovala v penzionu
Pod Lípou a pohostinnost tohoto
zařízení, včetně kuchyně si všichni
pochvalovali. To se nám to vyráželo
na výlety, navzdory tomu, že týden
od pondělí 24. června byl deštivý.
Okolí Sloupu i nedalekého Nového

následoval první den, kdy nepršelo. Bohužel, náš poslední celý den
pobytu. Odjeli jsme autobusem
do obce Prácheň u Kamenického
Šenova a navštívili Panskou skálu. Ano, je to ta, které se také říká
Varhany a jejíž exteriéry si zahrály
v proslulé filmové pohádce Pyšná
princezna. Do penzionu jsme se
vydali pěšky a celou cestu nás doprovázely scenérie Lužických hor
nádherně zalitých sluncem. Pak už
 Italské Dolomity. Na ledovci Marmolady.

turistiky v Italských Dolomitech
a dvě skupiny turistek z oddílu KPT
týden turistiky ve slovenských horách a velehorách.
Smutek za tím, že turistické léto
uteklo? Ale kdež, nastupuje přece

turistický podzim. Kdy? Na konci
léta, v sobotu 14. září na Toulkách
zlatem podzimu.
Za všechny výletníky z KČT
zapsala Boženka Johanová
a Mirek Zálom

Olympie vstoupila do I. B třídy

 Nový Bor. Stonožky na cvičné trati orientačního běhu. Kontrola č.2 nalezena.

Boru nám doslova učarovalo. Vydatně skrápěni deštěm jsme ihned
první den navštívili známý skalní
hrad s pustevnou a cestou zpět prověřili i jednu z místních restaurací.
Druhý den, jak jinak za deště, jsme
se vydali do města sklářů do Nového Boru. Navštěvujeme obě
sklářská muzea a k obědu usedáme
v restauraci „AJETO“. Vynikající
kuchyně a za prosklenou stěnou
můžete u sklářské pece sledovat,
jak se rodí skleněná krása v rukách
opravdových mistrů svého řemesla.
Další den jsme do Nového Boru šli
okolo pěkného sloupského koupaliště (horké letní dni byly stále v nedohlednu) a přes rázovité vesničky
Maxov a Radvanec. Jen jsme za vsí
vešli do lesa, míjíme romantické
Havraní skály. Do města přicházíme okolo lesního hřbitova (kdo měl
rád ve škole dějepis, tak si vzpomene, že tu jsou pochováni popravení vůdci Rumburské vzpoury).
Odpoledne autobusem přijíždíme
do Zákup. Ve známém zámku nás
zaujaly nejenom výstavné interiéry,
ale i osudy jeho dřívějších majitelů.
Den byl opravdu nabytý, po návratu do Sloupu jsme ještě navštívili
místní cukrárnu „Mňau“. Sláva,
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jenom zabalit a druhý den odjíždíme domů. Na zpáteční cestě přemítáme, jak tam bylo nádherné, a to
každý den lilo. No, snad příště se
nám počasí povede. V tentýž den,
kdy se první výprava vracela, seděla parta „vysokohoráků“ se svými
koly ve vlaku do cílové stanice Tanvald. Plán cesty je jasný. Pod vrcholem Smrku (kopec v Jizerských
horách) vyhledat pramen řeky Jizery a potom po silnicích, silničkách
a cestách sjet tuto řeku na kolech.
Po necelých třech dnech přijíždějí
k místu, kde řeka končí. Dál už je
to Labe.
7. červenec je prvním dnem týdenního tábora oddílu rodinné turistiky „Stonožky“. Pozor, místo pobytu vás překvapí, Sloup v Čechách.
Místo ubytování je jiné: chata Asociace Turistických oddílů mládeže.
Za ideálního počasí, polovic dnů vybízí ke koupání a polovic dnů k výletům a hrám. Místa nejsilnějších
dojmů? Skláři na Lindavě, ohromné
jeskynní prostory Pekelných dolů
a výstup na dominantu Lužických
hor Jedlovou. Devět dětí i deset dospělých si tábora opravdu užilo.
Teď už jen letem světem. Trojice
ze „Stonožek“ si užila týden pěší

Ivan Pánek, kustod fotbalistů Olympie Zdice, věřil před prvním zápasem
I.B třídy na hřišti v Rakovníku v bodový zisk. Čtyři jedničky svítily na ukazateli skóre už v 11. minutě. Na 1:1 právě vyrovnal Pavel Růžička. Zdice
však přesto prohrály v Rakovníku 2:3
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Šachové zpravodajství

Běh okolo Vraní skály
Již jedenáct let poslední sobotu
v červnu pořádá Ivan Raboch z Černína přespolní závody s názvem
„Běh okolo Vraní skály“. V letošním roce přivítala černínská náves
na startu čtyřicet pět závodníků
a závodnic v kategoriích od dorostenců až po zkušené běžce nad 70
let. Tradiční a náročná trať o délce
10 kilometrů vede závodníky zpočátku po asfaltové silnici směrem
na Svatou, aby v místech, kde se říká
„U Závory“, odbočili na lesní cestu
do krásného prostředí křivoklátských lesů, a jak již z názvu závodu
vyplývá, obkroužili Vraní skálu.
Mezi dorostenci do 18 let vyhrál
Robin Beshir startující za AK Olymp
Brno v čase 37:56, v hlavní kategorii
mužů ve věku 19 - 39 let vyhrál Dan
Kupidlovský v čase 32:44, na druhé
místo doběhl Tomáš Eisner z Pilsen
Man a krásné třetí místo obsadil Jiří
Rosol závodící za LOKO Beroun.
Ve věkové kategorii 40 - 49 let vyhrál
Jiří Wallenfels startující pod hlavičkou Sokola Královské Vinohrady,
na druhém místě skončil Antonín

Klika z teamu SKP Beroun a třetí doběhl zdický Ervin Beshir. V této věkové kategorii, což je obdivuhodné,
startoval i hlavní pořadatel závodu
Ivan Raboch a doběhl na pěkné páté
příčce. Mezi muži ve věku 50 - 59 let
vyhrál Petr Dvořák z Příbrami, kategorii 60 - 69 let vyhrál Václav Lípa
z Černošic a mezi nejstaršími účastníky nad 70 let byl nejlepší Zdeněk
Málek z AVC Praha.
V hlavní kategorii žen 18 - 35 let
byla nejrychlejší Barbora Šturmová
z Plzně v čase 44:57. Vyhrála před
Martinou Raškovou z AC Praha
a Idou Kubrovou také z Plzně. Mezi
ženami ve věku 36 - 45 let kralovala
Ivona Procházková z Blatné. V kategorii 46 - 55 let nenašla přemožitelku Karla Mališová z VSK Praha,
nejlepší v kategorii 56 a více let
byla Jaroslava Popová z AC Falcon
Rokycany.
Jak z výsledků vyplývá, pro svoji
kvalitní trať a přátelskou atmosféru
se sjíždí do Černína běžci z širokého
okolí a běh už si u nich našel pevné
místo v termínových listinách.

Toulky zlatem podzimu
Klub českých turistů - odbor Zdice a Sportovní komise RM
Zdice zvou děti a rodiče na 25. ročník turistického pochodu pod
názvem TOULKY ZLATEM PODZIMU, který se koná v sobotu
14. září s podtitulem Cesta pohádkovým lesem.
Podmínka: s dětmi se musí zúčastnit nejméně jeden rodič nebo prarodič.
Trasa: šestikilometrový okruh v lesích okolo Vraní skály a údolí
v Potocích. V průběhu trasy děti potkají pohádkové bytosti a zúčastní
se různých soutěží.
Start: Knížkovice u koupaliště v místě zvaném U Kapky od 9 do 10
hodin. Příjezd po silnici do obce Knížkovice, dále po modré turistické značce. Je nutné dbát dopravní značky Zákaz vjezdu a zaparkovat
v Knížkovicích, nejdále pod panelovou cestou.
Doprava: je zajištěna autobusem v 9 hodin z náměstí (zastávka autobusů). Cena jízdného 5,- Kč za dítě a 10,- Kč za dospělou osobu.
Startovné: 15,- Kč, na občerstvení a služby na trase a v cíli.
Služby: na startu a v cíli bude nabídka jednoduchého občerstvení.
Odměna: Diplom pro děti, vuřt na opékání pro každého a radost ze
společně prožitého dne.
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Ohlédnutí za krajským
přeborem mládeže
Poslední červnový víkend se
nesl v duchu šachových klání mládeže. Už potřetí za sebou jsme se
rozjeli do Mladé Boleslavi změřit
své síly s přeborníky a přebornicemi ostatních regionů Středočeského
kraje. Celkem se tam setkalo 140
dětí z celého kraje a kromě medailí
a pohárů se hrálo o postup na podzimní Mistrovství Čech mládeže.
Do Mladé Boleslavi jezdíme rádi.
Ani ne tak kvůli šachovým výhrám,
ambice stát na stupních vítězů sice
máme, ale pravda je taková, že dá
velkou fušku vyhrát. V posledních
letech se nám moc nevedlo. Hlavně
jsme se těšili na kamarády, s kterými se v regionu nesetkáváme, na večerní procházku parkem, lanovou
pyramidu,…. Víkend předčil naše
očekávání. Nejenže jsme stihli lanovou pyramidu prolézt skrz naskrz
asi padesátkrát, ale ještě jsme se
celý sobotní večer ráchali na koupališti a na počest Péťových narozenin
jsme snědli asi tunu zmrzliny. A tak
ani vlastně není divu, že jsme v tak
pěkné pohodové atmosféře vyhráli,
co se dalo. Dominik Civín s pěti výhrami a dvěma remízami suverénně
zvítězil v kategorii chlapců do 14
let, Lea Rosenbaumová to nandala
dívkám v kategorii do 12 let. Domů
do Chodouně jsme tak vezli dvě
krajská zlata a postup na Mistrovství Čech. Škoda, že se nezadařilo
Péťovi Handlovi. Se 4,5 body skončil až sedmnáctý. Ale náladu nám
to nemohlo pokazit. Postup na mistrovství má zajištěný z dřívějška
a navíc měl narozeniny! Tak kdo by
byl smutný?
Bližší informace k turnaji najdete na webu středočeského šachového svazu http://www.stcsach.cz/.

koliv situace. Takže ani letošní šílená parna nás nemohla od hraní odradit. Hráli jsme od rána do večera,
a když nás nebavily šachy, tak jsme
hráli piškvorky, Holanďany, karetní
hry, a protože bylo hezky, tak jsme
hráli venku na pašeráky. A nebavili jsme se jenom hrou a soutěžemi.
Chodili jsme i na výlety a navštívili
jsme harrachovskou sklárnu, Hornické muzeum, muzeum Šindelku,
zdatnější šli pěšmo přes pramen
Labe do Szklarske Poreby v Polsku. Komu bylo vedro, mohl se jít
zchladit na harrachovské koupaliště
nebo pod Mumlavské vodopády.
Těch deset dnů uteklo jako voda,
a než jsme se nadáli, jeli jsme plni
dojmů domů. Více na http://www.
sachovytabor.cz/2013/
-ros-

Šachový tábor
v Harrachově
Již tradičně se náš šachový oddíl
zúčastnil letního šachového tábora
na Studenově, který už léta pořádá
občanské sdružení Pat a Mat. Jak
tomu sám název napovídá, na Studenově (kopec nad Harrachovem)
je vždycky zima a není od věci přibalit si na letní pobyt pořádné teplé
oblečení. Obzvláště zimomřivým
se doporučuje zimní bunda, čepice,
šála, ba i rukavice. Nám šachistům
je to obvykle jedno, jaké je počasí. Protože jsme soutěživá a hravá stvoření, hrajeme vždy, všude,
s každým, kdo se namane a za jaké-

Šachový klub
Zdice

Svatováclavský turnaj

Šachový klub Zdice za laskavé podpory OÚ v Chodouni
pořádá v sobotu 28. září od 9:30
v Kulturním domě v Chodouni
10. ročník Svatováclavského
turnaje hraného zároveň jako 1.
kolo regionálního přeboru žáků
v šachu skupiny SB 2013/2014
(kategorie HD10,12,14,16)
Více informací podá hlavní
pořadatel: Eva Rosenbaumová, tel.: 724 150 981, eva@
rosenbaumcz.com
Pro registrované i neregistrované hráče a hráčky. Turnaj
mladších ročník 2003 a mladší, kategorie HD10+12 Turnaj
starších ročník 1999 a mladší,
kategorie HD14 + 16 Turnaj
OPEN CHODOUŇ všichni
ostatní, mladší i starší.

pořádá nábor žáků z 1.–5. třídy

Schůzky budou probíhat
v úterý od 17.00 do 19.00 hod.
ve Společenském domě ve Zdicích
Bližší informace podá
Eva Rosenbaumová, tel.: 724 150 981,
email: eva@rosenbaumcz.com
www.sachyzdice.ic.cz

www.mesto-zdice.cz

sport

Škola TAEKWON-DO I.T.F. GBHS

 Na snímku stupně vítězů v kategorii babytenis. Zleva Jakub Nicod
(Start Vyšehrad), Tomáš Růžička (Sparta Praha), Jakub Václavek a Martina Kolaříková (oba TK Žalov)

Turnaj nejmladších tenistů
Tenisový oddíl Lokomotiva Zice
uspořádal v sobotu 6. 7. celostátní
turnaj pro mládež do 10 let.
Turnaj byl vypsán pro dvě kategorie, a to v minitenise, věkové omezení
do 7 let a mladší. Hraje se na zmenšeném kurtu se speciálními míčky
na dvě vítězné sady do 10 bodů.
Druhou kategorií byl babytenis,
věkové omezení do 9 let a mladší.
Hraje se na standartním dvorci se
speciálními míčky pro babytenis
na jednu vítěznou sadu, pro kterou
platí pravidla tenisu.
V kategorii minitenis startovalo
jedenáct hráčů a hráček. Na prvním
místě se umístil Petr Brunclík (Eso
Praha), druhé místo obsadil Lukáš
Holub (TK Hamr), třetí místo obsadili Jakub Šmejský (Eso Praha) a členka našeho oddílu Julie Rosolová.
V kategorii babytenis startovalo
sedmnáct účastníků. Zcela jednoznačným způsobem zvítězil bývalý
člen našeho oddílu Tomáš Růžička
(Sparta Praha), který ve finále porazil Jakuba Nicoda ze Startu Vyšehrad
6:0, Třetí místo obsadili Jakub Václavek a Martina Kolaříková, oba z oddílu TK Žalov.
Ceny pro vítěze věnovala Česká
spořitelna a.s., zastoupená paní Janou Dolenskou - ved. týmu os. bankovnictví, další ceny věnoval ředitel pobočky DHL Beroun pan Ivo
Mareš, ostatní pak obstaral tenisový
oddíl. Kromě vítězů obdrželi malou
pozornost všichni účastníci turnaje.
Turnaj se vydařil, všichni účastníci byli spokojeni a určitě se budou
rádi na naše kurty vracet.
Zvláštní poděkování patří kolektivu pořadatelů ve složení: Miroslav
Šilhavý - ředitel turnaje, Kateřina

www.mesto-zdice.cz

Nová - administrativa babytenis,
Jana Dolenská - administrativa minitenis, Milan Nocar - technické
zabezpečení.
Milan Nocar, předseda TO
Lokomotiva Zdice

Škola Taekwon - do I.T.F GBHS začíná působit od září 2009 v STZ Zdice.
Taekwon-do si dává za cíl harmonický rozvoj cvičenců po fyzické, psychické a morální stránce. Hlavní zásady každého taekwondisty formuloval jeho
zakladatel takto: Zdvořilost, Čestnost, Vytrvalost, Sebeovládání a Nezkrotný
duch. K těmto principům jsou vedeni cvičenci již od útlého věku. V České
republice se taekwon-do cvičí od roku 1987 a je organizováno Českým svazem taekwon-do ITF, jehož jsme členy. Jako technický dohled zde působí korejský mistr HWANG
HO-YONG, IX. dan.
Během
posledních
let si české sportovní
taekwon-do ITF vybojovalo mnoho cenných umístění. Větší
důraz než na sportovní
stránku je však kladen
na výuku tradičního
bojového umění sebeobrany.
Naše činnost je zaměřena především na mládež školního věku, ale máme
také členy předškolního věku i již ty dávno plnoleté. Pravidelně pořádáme
zkoušky na technické stupně, výukové semináře, soustředění, závody a také
nabízíme individuální výuku. Tréninky vedou kvalifikovaní trenéři, nositelé
černých pásů. Standardem naší školy je vysoká kvalita, velké množství tréninků a bezkonkurenční cena. Tréninky pravidelně každý týden v út 18:00
- 19:30 a ve st 18:30 - 20:00, malý sál SaTZM Zdice.
Informace na www.tkd.cz nebo tel.:737 803 795 Ing. Tomáš
Komrska III. dan trenér

D. Babor přivezl z MČR 6 zlatých medailí
Letošní sezóna se Danovi opravdu vydařila. Jeho poctivé tréninkové úsilí bylo korunováno ziskem nejcennějších
medailí. Na Mistrovství ČR mládeže na dráze, které se konalo 23. - 26. 7. v Prostějově, se stal pětinásobným mistrem
republiky. V kategorii žáků zvítězil ve sprintu, v závodě
na 500 m s pevným startem, ve scratchi, v bodovacím závodě na 16 km a ve stíhacím závodě na 2 km.

 Dan Babor v cíli silničního závodu jednotlivců na
Mistrovství ČR mládeže 2013.
Další zlatou medaili a titul mistra republiky získal v silničním závodě jednotlivců na MČR u Českých Budějovic,
které se uskutečnilo krátce po závodech na dráze, tedy
ve dnech 30. 7. - 3. 8. V polovině závodu ujel pelotonu s Richardem Holcem z Brna. V závěru závodu si s ním ale poradil sprintérským způsobem a suverénně zvítězil. V časovce
družstev obsadil Dan spolu s Janem Gavendou (oba CK
Bítovská) pěkné 3. místo, v časovce jednotlivců byl šestý.
Úspěchy slavil 13letý Dan i v dalších letošních závodech. Uveďme alespoň některé. V Uherském Hradišti reprezentoval v červnu Středočeský kraj na Olympiádě dětí

a mládeže 2013, pořádané Českým olympijským výborem.
V kriteriu se zde stal olympijským vítězem.
V mezinárodním etapovém závodě, konaném v červnu
v Lanškrouně, obsadil výborné 2. místo. V průběhu závodu, který je považován za tzv. Malý závod míru (MZM), jel
i ve žlutém trikotu nejlepšího cyklisty a v modrém trikotu
za největší počet získaných bodů.
O prázdninách získal Dan Babor i první větší zkušenosti
na zahraničních závodech. V srpnu obsadil v Berlíně v silničním závodě jednotlivců mezi 150 závodníky své kategorie krásné 4. místo .
V Českém poháru 2013 kraluje Dan na silnici i na dráze. V letošních silničních závodech nasbíral zatím včetně
MČR celkem 605 bodů, druhý Dušan Vavrek z TJ Favorit
Brno má o 54 bodů méně. V závodech na dráze vede v ČP
po MČR ve sprintu (144 bodů), stíhacím závodu (43 bodů)
i omniu (243 bodů). Na 2. místě je opět Dušan Vavrek (115,
39, 195 bodů).
Dan trénuje již několik let pod vedením trenérky Ing. Jaroslavy Mixové v pražském cyklistickém klubu při ZŠ
Bítovská. Klub je zařazen do Sportovního centra mládeže
(SCM) Kovo Praha. Od října přestupuje Daniel do další věkové kategorie, po dva roky bude závodit v kategorii kadetů.
Cyklistika je jeho velikou láskou. I když je úspěšný
na dráze i na silnici, raději závodí na cyklistickém oválu. Velikou podporu nachází u rodičů, kteří ho vozí nejen třikrát až
čtyřikrát týdně na tréninky, ale po celou sezónu i na závody.
Redakce Zdických novin Danovi gratuluje k získání
mistrovských titulů a přeje hodně dalších cyklistických
úspěchů.
Jana Smíšková
P. S. O víkendu 23. - 25. 8. se Dan Babor zúčastnil v Prostějově dalších dráhových závodů Českého poháru 2013.
Sbírka jeho medailí se opět rozrostla o ty nejcennější!
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společnost

Vzpomínka

Dne 15. 8.
2013 uplynuly
dva
smutné
roky, kdy
nám
nemilosrdný
a tragický
osud vzal v překrásných 19 letech našeho syna Milana Frýberta, který na svých klávesách
šířil radost a pohodu kolem sebe.
Lze jen stěží pár slovy vyjádřit
těžkost, kterou všichni cítíme.
Rodina Frýbertova, Zdice

Vzpomínka

Dne 22. 9.
2013 uplyne
20 let, kdy
nás opustil
milovaný
a nezapomenutelný
manžel,
pan Václav Křemen.
S láskou vzpomínají manželka
Máša, dcera Eva a syn Pavel
s rodinami.

Vzpomínka

Dne 2. 9.
2013 tomu
bylo
23
let,
kdy
nás opustil
ve věku 53
let milovaný manžel,
tatínek a dědeček, pan František Dolejš.
Děkuji všem, kteří spolu s námi
mu věnují tichou vzpomínku.
Helena Dolejšová, manželka,
synové Zbyněk a Richard s rodinami.

Vzpomínka

Dne 16. září
uplyne 15
let od úmrtí
paní Evy
Helebrantové, roz.
Zikmundové.
Vzpomíná manžel, dcery
a sestra.
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Poděkování

Děkujeme touto cestou všem,
kteří se přišli dne 26. července
2013 do smuteční síně v Hořovicích rozloučit s panem Josefem Hrudkou.
Rodina Hrudkova

Poděkování

Děkujeme
všem, kteří se přišli
naposledy
rozloučit
s paní Annou Zímovou, která
zemřela dne 29. 7. 2013.
Za projevy soustrasti děkují
manžel, bratr a sestra s rodinami.

Vzpomínka

Odešels tiše,
jako když hvězda padá,
zůstala jen vzpomínka,
která však nikdy neuvadá.
Těžké je zapomenout,
když v očích slzy stojí
a srdce nás nad ztrátou Tvojí
tolik bolí.
Dne
21.
srpna 2013
uplynul
rok,
kdy
nás navždy
opustil pan
Vladimír
David ze
Zdic.
S úctou a láskou vděčně vzpomíná manželka a za tichou
vzpomínku děkuje rodina.

Blahopřání
Oznámení

Z australského Sydney došla
redakci ZN
následující
zpráva od
Dáši Faitové:
Dne 3. 8. 2013 zemřela po
krátké nemoci naše milovaná
maminka, paní Dana Chocová, narozená 8. 4. 1931. Mnoho starších zdických občanů si
ji jistě jako svou spoluobčanku
pamatuje.
Za vzpomínku děkují dcery
Dáša, Soňa, Eva a Saša.

Zubní pohotovost
v září
 1. 9. MUDr. Třesohlavá Magdale-na, Beroun, Železniční
stanice, tel.: 311 621 497
 7. - 8. 9. MUDr. Zímová Marie,

Hostomice, Tyršovo nám.225, tel.:
311 583 140
 14. - 15. 9. MUDr. Tesařová
Simona, Loděnice, U GZ 69, tel.:
311 672 253
 21. - 22. 9. MUDr. Valta Richard st., Žebrák, Hradní 68, tel.:
311 533 384
 28. - 29. 9. MUDr. Valta Richard ml., Žebrák, Hradní 68, tel.:
311 533 384
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00 hodin.

Dne 22. června 2013 oslavili
50 let společného života Jan
a Jiřina Špačkovi ze Zdic.
Do dalších společně strávených let jim hodně zdraví, štěstí a lásky přály
dcery s rodinami.

Životní jubilea
v září 2013 slaví:
Marie Kreuzerová, Zdice
Jiřina Palivcová, Zdice
Miluše Fialová, Zdice
Bedřich Plot, Zdice
Bedřich Frýbert, Černín
Miroslava Pertlová, Černín
Marie Červená, Zdice
Zděna Pavlisová, Zdice
Josef Baran, Zdice
Zdeněk Frýbert, Zdice
Marie Brainhofová, Zdice
Josef Zoul, Zdice
Vladimír Pánek, Zdice
František Jandík, Zdice
V měsíci červenci 2013 osobně
blahopřál starosta města Zdice
Bc. Antonín Sklenář společně
s členkami komise SPOZ k 93.
narozeninám paní Anně Rosákové a k 91. narozeninám paní
Růženě Zímové. K jejich významnému životnímu jubileu
popřál pevné zdraví a spokojenost.
Všem gratulujeme, přejeme
hodně zdraví a spokojenosti
SPOZ MěÚ Zdice

Činnost SDH Zdice - od minulého zveřejnění
 29. 7. Vlivem bouřkové činnosti povolána jednotka na padlý strom
v el. vedení ve Zdicích Na Hroudě. Při jízdě k události zjištěn padlý
strom na komunikaci Zdice - Knížkovice. Nejprve byl odstraněn strom
na komunikaci a následně Na Hroudě.
 4. 8. Díky opětovné bouřkové činnosti byla jednotka povolána
na 12. km D5 směr Praha. Zjištěn spadlý strom na nájezdu Beroun-východ - provedeno jeho odstranění a jednotka se vrátila zpět na základnu.
V podvečer oznámeny další spadlé stromy ve Zdicích v Havlíčkově ul.
- provedeno odstranění.
 6. - 7. 8. Díky další silné bouřce jednotka povolána na následující
události:
> ul. T. G. Masaryka - strom v el. vedení, odstraněno ve spolupráci s PS
Beroun a RPR po vypnutí el. proudu
> ul. Velízská - strom přes silnici, odstraněno za pomoci motorové pily
> ul. Vorlova - strom přes silnici, odstraněno za pomoci motorové pily
> ul. Čs. Armády - popadané a nakloněné stromy + nebezpečné větve,
odstraněno za pomoci motorové pily
> silnice č. 1174 - strom přes silnici, odstraněno za pomoci motorové
pily. Rozlomená vrba, která ohrožovala komunikaci, nebezpečná část
odstraněna za pomoci motorové pily a povolané plošiny z JSDH Králův
Dvůr
 17. 8. Jednotka povolána na požár balíků sena na poli ve Tmani, společně s PS Beroun provedeno rozebrání a hašení stohu. Po dohlídce se
jednotka vrátila zpět na základnu. V podvečer byla jednotka opětovně
povolána k doutnajícím balíkům sena na poli ve Tmani, společně s PS
Beroun provedeno rozebrání a uhašení sena.
 Aktuální informace na www.hasici-zdice.ic.cz
Marek Pollak, velitel SDH
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počasí - informace

Zdické
meteorologické

okénko
V měsíci červnu 2013 byly 4 dny jasné, 5 dní
skoro jasných, 7 dní polojasných, 5 dní oblačných, 2 dny skoro zatažené a 7 dní zatažených. Z toho bylo 7 dní s letní teplotou od 25,1 °C
do 29,9 °C a 4 dny tropické s teplotou nad 30 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 5,9 °C 1. 6. (sobota), 7 °C 28. 6. (pátek),
7,6 °C 5. 6. (středa), 7,9 °C 3. 6. (pondělí), 8,6 °C 4. 6. (úterý), 8,9 °C
29. 6. (sobota), 9,8 °C 6., 26. a 27.6. (čtvrtek, středa, čtvrtek), 10,1 °C
12. 6. (středa).
Nejchladnější den: pondělí 3. 6., kdy se teplota pohybovala od 7,9 °C
do 10,2 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 35,2 °C 18. a 20. 6. (úterý, čtvrtek), 34,4 °C
19. 6. (středa), 30,6 °C 17. 6. (pondělí), 27,7 °C 22. 6. (sobota), 27,5 °C
13. 6. (čtvrtek), 27,1 °C 21. 6. (pátek), 26,8 °C 9. 6. (neděle), 26,6 °C
16. 6. (neděle), 25,9 °C 15. 6. (sobota), 25,1 °C 8. 6. (sobota).
Nejteplejší den: středa 19. 6., kdy se teplota pohybovala od 19,9 °C
do 34,4 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc červen: + 18,34 °C.
Ranní teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci červnu se teplota pohybovala od 10,5 °C do 22 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: 15,1 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1004 hPa 1. 6. (sobota).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1025 hPa 26. a 27. 6. (středa, čtvrtek).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 31,4 l vody 25. 6. (úterý), 27,2 l
vody 2. 6. (neděle), 21,0 l vody 1. 6. (sobota), 20,2 l vody 3. 6. (pondělí), 12,1 l vody 9. 6. (neděle), 5,1 l vody 4. 6. (úterý), 4,5 l vody
10. 6. (pondělí).
Celkem v měsíci červnu napršelo: 130,3 l vody na 1 m².
Zaznamenány byly 4 bouřky.
Poznámka: Při povodních v roce 2002 napršelo ve Zdicích za měsíce
červen, červenec, srpen 327 l/ m². Při letošních povodních napršelo
za měsíce duben, květen a červen 279 l/m².
V měsíci červenci bylo 7 dní jasných, 7 dní skoro jasných, 8 dní polojasných, 4 dny oblačné, 4 dny skoro zatažené a 1 den zatažený.
Z toho bylo 16 letních dní s teplotou 25,1 °C až 29,9 °C a 7 dní tropických s teplotou nad 30 °C.
Nejnižší teplota vzduchu: 10 °C 13. 7. (sobota), 10,2 °C 14. a 16. 7. (neděle, úterý), 10,7 °C 2. 7. (úterý), 11,3 °C 1. 7. (pondělí), 11,5 °C 17. 7. (středa), 11,6 °C 12. a 22. 7. (pátek, pondělí), 11,7 °C 21. 7. (neděle), 12,3 °C
8. 7. (pondělí), 12,7 °C 11. a 18. 7. (čtvrtek, čtvrtek), 12,9 °C 9. 7. (úterý).
Nejchladnější den: čtvrtek 11. 7., kdy se teplota pohybovala od 12,7 °C
do 19 °C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 37,1 °C 28. 7. (neděle), 36 °C 27. 7. (sobota), 32,5 °C 26. 7. (pátek), 31,8 °C 23. 7. (úterý), 31,4 °C 24. 7. (středa),
31,3 °C 29. 7. (pondělí), 30,5 °C 22. 7. (pondělí), 28,8 °C 19. 7. (pátek),
28,6 °C 21. 7. (neděle).
Nejteplejší den: neděle 28. 7., kdy se teplota pohybovala od 18,2 °C
do 37,1 °C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc červenec: + 22,49 °C.
Ranní teplota země v hloubce 10 cm: v měsíci červenci se pohybovala od 14,1 °C do 21,2 °C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: 17,4 °C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1007 hPa 29. 7. (pondělí).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1029 hPa 6. a 7. 7. (sobota, neděle).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 17,3 l vody 29. 7. (pondělí), 4,4 l
vody 3. 7. (středa), 2,7 l vody 4. 7. (čtvrtek), 1,6 l vody 30. 7. (úterý).
Celkem v měsíci červenci napršelo: 27,5 l vody na 1 m2.
Zaznamenány byly 3 bouřky a 2 blýskavice (vzdálená bouřka).
Poznámka: V pondělí 29. 7. dosahovaly nárazy větru v bouřce rychlosti až 100 km/hod.
-jh-
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Pozvánka do divadla
Ve čtvrtek 17. 10. vás Společenský klub Zdice zve na divadelní komedii Penzion Ponorka s Lukášem
Vaculíkem, Janem Révaiem a Romanem Štolpou v hlavních rolích.
Předprodej vstupenek zahájen od
pondělí 3. 9. v kanceláři Společenského domu Zdice.

Pozvánka na chovatelskou výstavu
ZO ČSCH Zdice pořádá 5. a 6. října 2013 OKRESNÍ VÝSTAVU
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA spojenou s okresní soutěží drůbeže. Otevírací doba: So 8 - 17, Ne 9 - 14, Zdice - areál koupaliště. K vidění
bude na 900 ks drobných hospodářských zvířat, králíci, holubi, drůbež,
okrasné ptactvo a drobní hlodavci rozmanitých druhů a barev. Na své
si přijdou chovatelé i nechovatelé a hlavně děti. Také letos bude zajištěna tombola a občerstvení.
Více informací na http://www.zocschzdice.webnode.cz
Za ZO ČSCH Josef Košťálek
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inzerce

internet

Chcete mít nejrychlejší internet ve městě?

Bleskový Internet 120 Mb/s
Ohromující cena
* do konce roku 2013 při uzavření smlouvy
na 24 měsíců.

79

Kčíc*
měs

Internetové připojení se stalo nedílnou součástí našeho životního stylu sloužící nejen
jako zdroj informací, ale i jako nový rozměr komunikace, vzdělávání a zábavy. Možnosti
využití internetu se neustále rozrůstají. Zvyšuje se sledování videa na zpravodajských
a zábavných serverech. Online kurzy jsou v mnoha případech běžným způsobem sebevzdělávání a komunikace s přáteli dnes není již jen email, ale i video hovor či telefonní
hovor přes internet. Uživatelé neustále vyžadují kvalitnější obraz videí a nejsou ochotni
čekat dlouhé minuty před jeho spuštěním. Navíc se zvyšují požadavky na bezpečnost
bankovních aplikací a plateb při nákupu v internetových obchodech.
Softwarové firmy stále zlepšují kvalitu a rozsah používaných aplikací, a s tím rostou
geometrickou řadou též požadavky na kvalitu sítě. Kvalita sítě znamená parametry jako
je: rychlost, spolehlivost, stabilita a bezpečnost.
Investicemi do nových technologií, včetně optických sítí, se daří operátorům kabelových televizí naplnit všechny zmíněné parametry, což jim zaručuje umístění na prvních
místech v dlouhodobém hodnocení kvality internetového připojení. Přestože bezdrátové
sítě doznaly také mnoho změn, zlepšila se jejich stabilita a v některých případech i rychlost, stále ještě zaostávají v bezpečnosti. Bezdrátové Wifi sítě lze i nadále odposlouchávat
a rozšifrovat přenášený obsah, například v komunikaci s bankou.

INTERNET

KVALITNÍ TECHNICKÁ PODPORA
LOKÁLNÍ PŘÍSTUP
PODPOŘENO OPTICKOU SÍTÍ
STAHOVAT NAJEDNOU BEZ OMEZENÍ MŮŽE CELÁ RODINA
NAPROSTO USPOKOJÍ I TY NEJNÁROČNĚJŠÍ UŽIVATELE
BEZPLATNÁ ZÁKAZNICKÁ LINKA
BEZPEČNÉ A STABILNÍ PŘIPOJENÍ

Objednávejte na 800 944 800 nebo na vaší pobočce
www.nej.tv

Obchodní ředitel společnosti Nej TV Marius Marcolla komentoval současný stav internetového připojení následovně: „Naši zákazníci oceňují nejenom kvalitu, ale i lokální
technickou a obchodní podporu, kterou nabízíme v každém městě s větším počtem zásuvek. Kombinací lokální podpory a vzdáleného monitoringu sítě se nám daří zajišťovat
vysokou kvalitu našich služeb s rychlým odstraněním případných poruch. Současně se
snažíme pro naše zákazníky zkvalitňovat internetové služby ve všech možných směrech.
Naše síť NejTV v současné době vyžívá již více než 2500 km optických tras, všechny páteřní spoje jsou provozovány na rychlostech 1Gb/s nebo 10Gb/s. Navíc došlo k obměně
všech centrálních internetových uzlů na systém DS3. V letošním roce se také podařilo
dohodnout a zrealizovat přímé umístění serverů společnosti GOOGLE na naší síti, čímž
se pro naše zákazníky podstatně zrychlí služby poskytované touto společností, jako je
vyhledávání, Youtube, Street view, Earth, map, google+, Picasa a dalších“.

Prodejní trhy

Prodej slepiček

20. září 2013
10:00 - 16:00 na pěší zóně Zdice

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze
z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 15. - 18. týdnů, cena 149 - 170 Kč/ks - v začátku snášky 178 Kč/ks

Prodeje se uskuteční: v sobotu 21. září 2013
Zdice - u vlakového nádraží - 17,25 hodin
Bližší informace: Po-Pá 9-16 hod. - tel.: 728 605 840, 728 165
166, 415 740 719

Při prodeji slepiček - nová služba
- výkup králičích kožek – cena 15-22 Kč/ks

Tiráž
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